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26 Poezen om te koesteren.
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29 ‘Afscheid’ en ‘Bosi’, gedichten
van MENSJE VAN KEULEN
33 De kunst van het aaien
34 Een daad van liefde. Over het
kattenspeelgoed van Tinkebell

Felis Catus / De huiskat

DOOR ANJA KRABBEN

38 De Partij voor de Poezen is voor
de poes

Dit ThemaTijdschrift viert de minstens 4.000 jaar oude band tussen kat

42 Hoe maak ik mijn kat gelukkig?

die ik ooit heb ondervonden,’ schreef Frederik Willem Hermans. Mensen

DOOR BOB POLAK

DOOR ANJA KRABBEN

en mens. ‘De liefde tussen mens en kat is de raadselachtigste soort liefde
houden ongetwijfeld van katten, maar is het omgekeerde ook het geval?

46 Kattengerief

Wat kan het ons schelen, dat ze ons betoveren met hun gratie en schoon-

53 Sammie en Nele en de
Poezenboot

heid is meer dan genoeg.

54 De poezen van Johannes van Dam
55 Zomerpak A.L. SNIJDERS
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4.000 jaar kat en mens
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THEMATIJDSCHRIFT

DE HUISKAT

Enkele hoogte- en dieptepunten uit de lange weg die mens en
kat samen zijn gegaan. Van de heiligverklaring van het dier bij
de oude Eyptenaren tot de verkettering als duivelse metgezel
tijdens de middeleeuwen. Nu moeten katten vooral oppassen
in China.
DOOR ANJA KRABBEN
Pagina 12

THEMATIJDSCHRIFT – Felis Catus Kat en mens

Wat wil de kat?

Wat gaat er om in het kattenhoofd? Hoe kijkt de kat naar ons,
de mens? Waarom tolereert zij ons gezelschap? Veel schrijvers, van oudsher metgezellen van katten, hebben er een
boekje over opengedaan.
DOOR ANJA KRABBEN
Pagina 16

ThemaTijdcschrift
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Samenleven als kat en hond

4

Typisch Hollands: tegeltableaus met kat en hond, populair
vanaf de tweede helft van de 18e eeuw. Realistische, enigszins
naïeve tafereeltjes met een boodschap: leef niet als kat en
hond samen.
DOOR JOHAN KAMERMANS
Pagina 30

De katten van Catvertise, p. 56

Bijzondere katten
41
45
56

De literaire kat: Een Amsterdamse huiskat in de Eifel
De vertroetelde kat: “Katten zijn heel slimme baby’s,”
meent Marijke Helwegen.
De therapeutische kat: Werkende Willem
De ondergedoken kat: De kat van Geert Wilders
De commerciële kat: Superrelaxed op de foto, de
reclamekatten van Catvertise

De katten van Fiep Westendorp

Illustratrice Fiep Westendorp tekende zo’n drieduizend katten. En allemaal met even veel liefde
en precisie. Wie kent niet Siepie, de poes van Jip
en Janneke of Pim en Pom, de katten van Mies
Bouhuys? Allemaal direct herkenbaar als een
Fiep-kat.
DOOR GIOIA SMID
Pagina 48

‘Niets ergers doet de kat ons aan
dan dood en van ons heen te
gaan’, dichtte kattenmens Rudy
Kousbroek. Wie van katten houdt,
heeft na verloop van tijd veel dieren
verloren en te betreuren, aaibare
metgezellen die niet snel vergeten
worden. Daarom 17 pagina’s met
en over dode katten.
Vanaf pagina 71
72

Kerkhofkatten en
poezengrafjes

78

Juridisch advies op funerair
en felien gebied

80

(Hoe) Zet ik mijn kat op?

82

Het kattenhaardkleedje

84

In memoriams

Katten kijken in het donker

Van de vallende kat van Jules-Etienne Marey
tot De Gelaarsde Kat uit 2011 en alles daartussen: Tom & Jerry, Sylvester, Catwoman, Minoes.
Kortom: katten in de film.
DOOR ROY DE BEUNJE
Pagina 62
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Gek van katten

De parasitoloog die hem ontdekte werd lang niet
geloofd. Maar hij bestaat echt: een eencellige parasiet die zich ophoopt in onze hersenen, invloed
heeft op ons gedrag, tot ons komt via kattenpoep
en varkensgehakt en jaarlijks mogelijk een miljoen mensen het graf in jaagt.
DOOR JAN HEIN VAN DIERENDOCK
Pagina 68
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Zlaap zacht, baaz,
dat doe ik ook

5

